
Produto não perecível 
 Validade indeterminada

Fabricado na R.P. C. • 

Descrição do Produto:
Este  produto  pode  ser  utilizado  como  campainha, 
(para anunciar visitas) ou alarme, (para afastar intrusos).
Quando alguém entra na faixa de alcance do sensor, será 
acionado a campainha ou o  alarme,  conforme  sua 
escolha.  Versátil  e  compacto,  este  aparelho  pode  ser
instalado  em  paredes,  teto  e  até  mesmo  sobre  uma
mesa ou móvel.
Características: 

Operação:
 Na posição o aparelho disparará uma sirene 

    quando for detectado movimento  na  área de cobertura
    (nesta posição, você terá alguns segundos para deixar o 
    ambiente antes que a sirene dispare);

 Na posição o aparelho tocará “Ding-Dong”
    a cada movimento detectado na área de cobertura;

 Na posição o aparelho ficará desativado.

• “Alarme”

• “Campainha”

• “Desligado”

Anunciador de PresençaAnunciador de Presença
Termo de Garantia:
• Este produto é garantido pelo prazo de seis meses a partir da 
data de emissão da NF de compra contra defeitos de fabricação. 
Tentativas de conserto ou alterações no circuito interno do  apa-
relho, por pessoas não autorizadas ou por  uso  indevido, fazem 
com que a garantia seja cancelada.
• Todo produto que apresentar defeito deverá ser trocado local
onde foi adquirido, juntamente  com a Nota Fiscal de  compra 
( ou cópia ), ficando  por  conta  do cliente os custos  de  envio 
( ida e volta ), bem como os custos  de  seguro, embalagem, ou
quaisquer outros custos incidentes no transporte do produto. 
• Não estão cobertos por esta garantia componentes que  se  
desgastam  naturalmente como baterias ou fusíveis. 
• Nenhum revendedor pode alterar as condições desta garantia. 
• Fora do  período  de garantia ou em caso de cancelamento da
 mesma, os  custos   dos  reparos ficarão por conta do Cliente.
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IMPORTANTE: Ao inserir a bateria pela primeira vez,
aguarde no mínimo 50 segundos para que o aparelho
estabeleça seu funcionamento normal.
•Direcionável (180 º);
•Alcance de aproximadamente 6m à 60 º.

Instalação:
1 - Separe o sensor do suporte;
2 - Abra a  tampa na parte traseira do sensor, retirando 
      o conjunto com os parafusos e as buchas;
3 - Use o suporte como  guia  para  furação  da  parede; 
4 - Utilize os parafusos e buchas para fixar o suporte;
5 - Coloque  a  chave  seletora  do  sensor na  posição  - 
      “Desligado”;
6 - Instale uma bateria alcalina de 9 V (não inclusa);
7 - Coloque o aparelho de volta no suporte e direcione o 
       visor para a entrada ou local que deseja monitorar.
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